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level of specialists, review the procedures for their certification in the direction of increasing 

the requirements. 
The fourth direction is holding seminars, conferences and round tables with the 

participation of NSPP specialists. The results of these meetings should be published in the 

official print and electronic publications of the NSPP. 
The fifth direction of improving the activities of the NSPP involves regular meetings of 

managers of regional branches of the NSPP with representatives of trade unions and giving 
managers of the NSPP at the regional level greater powers in matters of interaction with 
representatives of trade unions. 

Keywords: social and Labor Relations, labor conflict, National Mediation and 
Reconciliation service, regulatory framework for collective labor disputes (conflicts). 
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РОЛЬ ІНСТИТУТУ ВИКРИВАЧІВ У МЕХАНІЗМІ ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ В 

УКРАЇНІ 

 
Стаття присвячена особливому значенню інституту викривачів, який здатний 

вплинути на розкриття корупційних порушень і виявлення корупціогенних ризиків, а 
також сприяє здійсненню спеціально уповноваженими органами протидії корупції. 
Зокрема, обґрунтовано, що існування інституту викривачів сприяє зменшенню 

корупційних явищ у реально існуючих суспільних відносинах, адже одним з елементів 
механізму ефективної боротьби з корупцією є різке ставлення громадськості до 

такого негативного явища, що потворить  усі сфери суспільного життя країни. Так, 
надання органам, що здійснюють антикорупційну діяльність, інформації з приводу 
прояву корупції як з боку представників державної влади, так і фізичними та/або 

юридичними особами, що схиляють перших до здійснення неправомірних 
дій/бездіяльності, є одним з привілеєм держави в означеній сфері. Визначено, що 

необхідно зважати на позитивний досвід зарубіжних країн щодо законодавчої 
регламентації інституту викривачів. 

Отже, для ефективної боротьби з корупцією, набуває актуальності питання 

гарантії Україною належного захисту життя і здоров’я викривача та/або його 
близьких, це зумовило наведення рекомендацій щодо здійснення такої діяльності. 

Зокрема, з боку держави слід сприяти усуненню невпевненості і страху бути 
осудженим, адже відношення суспільства до викривачів корупції є більш негативним, а 
такий інститут викривання молодий і тільки зароджується. Слід розуміти, що 

викривач є інформатором щодо відомих йому фактів корупційних правопорушень і 
надає такі відомості антикорупційним органам. Важливо публічно інформувати 

населення про корупційні порушення і відповідних порушників, а комплекс таких заходів 
має бути спрямованій на різні верстви суспільства. В свою чергу, це сприятиме 
розвитку правосвідомості і правової культури населення, формування нетерпимості 

громадян до будь-яких проявів корупції у різноманітних сферах суспільного життя. Зі 



ISSN 2226-3047 (print), ISSN 2518-1319 (online)  

ВІСНИК МАРІУПОЛЬСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 
СЕРІЯ: ПРАВО, 2020, ВИП. 20 
 

 67 

свого боку, така позиція суспільства гратиме провідну роль в механізмі запобігання 
корупції і сприятиме мінімізації проявів цього негативного явища. 

Ключові слова: інститут викривачів, викривач, публічність, корупція, механізм 
протидії корупції, антикорупційне законодавство. 
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Постановка проблеми. На сучасному етапі державотворення України особлива 
увага приділяється реформуванням напрямів загальнодержавної антикорупційної 
політики. В умовах євроінтеграції однією з основних умов для України, що 

висуваються міжнародною спільнотою, є протидія і запобігання корупції. Це негативне 
явище охоплює майже усі сфери суспільного життя і сповільнює розвиток нашої 

країни. На сьогодні Україна є однією з найкорумпованіших країн Європи, а отже 
особливої актуальності набуває тема протидії корупції.  

Нажаль, не дивлячись на проведення антикорупційної реформи і розвиток 

законодавчої бази, що регламентує антикорупційну діяльність, кількість корупційних 
правопорушень не зменшилася, а відчуття несправедливості щодо рівного забезпечення 

реалізації прав і інтересів громадян – зросло. В таких умовах, протидіяти корупції 
можливо не тільки за допомогою ефективного адміністративно-правового регулювання 
такої діяльності, а також завдяки свідомій громадськості, яка здатна сприяти реалізації 

антикорупційної політики. А отже, інститут викривачів є одним з елементів дієвого 
механізму протидії корупції. 

Так, у зарубіжних країнах особи, що розкривають важливі для держави і 
суспільства відомості, називаються інформаторами або викривачами інформації, що 
походить від англійського «whistleblower» (сигналізувати). В Україні ж вперше термін 

«викривач» або «особа, яка надає допомогу в запобіганні та протидії корупції» 
використався у Законі України «Про запобігання корупції». Відповідно до цього Закону 

такою особою визнається фізична особа, яка за наявності обґрунтованого переконання, 
що інформація є достовірною, повідомляє про порушення вимог Закону «Про 
запобігання корупції» іншою особою (Закон України Про запобігання корупції, 2014, 

ст.1). 
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Проблемам впровадження інституту 

викривачів і його ролі в механізмі протидії корупції присвячені праці таких вчених, як 
С.Г. Братель, О.Ю. Бусол, В.І. Василинчук, О.В. Грибовський, О.М. Джужа, 
З.А. Загиней, А.В. Іщенко, О.В. Копан, М.І. Мельник, О.В Нестеренко, С.І. Ніколаюк, 

С.А. Подоляка, М.І. Хавронюк, С.О. Шатрава, О.Ю. Шостка та інших науковців. 
Мета дослідження. Мета статті – дослідження сучасного правового стану 

інституту викривачів в Україні, визначення його ролі в протидії корупції та шляхів 
вдосконалення цього інституту.  

Виклад основного матеріалу дослідження. Результати дослідження компанії 

«Барометр Світової Корупції» від Transparency International та Gallup International 
Association показали, що найкорумпованішою сферою в Україні визнано судову (66 %), 

за якою слідують: правоохоронні органи (64 %), державна служба (56 %), сфера 
охорони здоров’я (54 %), парламент (53 %), політичні партії (45 %), освітня система (43 
%), бізнес (36 %), військова сфера (28 %), ЗМІ (22 %), релігійні інституції (21 %), 

громадські організації (20 %) (Соколецька, 2017, с.177). На сьогодні, ми впевнені, 
ситуація не набагато краще. Тому важливо впровадити дієві механізми протидії цьому 

антисоціальному явищу, яке створює суттєву загрозу національній безпеці.  
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Протидії корупції в рамках реалізації загальнодержавної антикорупційної 

політики може сприяти кожний пересічний громадянин України, проте нажаль не всі це 
усвідомлюють і продовжують миритися з негативним явищем корупції, яке потворить 
ледве не всі сфери життя. Так, важливою складовою механізму боротьби з корупцією є 

інститут викривачів, який регламентується Конституцією України, міжнародними 
угодами, які ратифіковані Україною, Законами України «Про запобігання корупції», 

«Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві» та 
іншими нормативно-правовими актами.  

В українському суспільстві склалась ситуація, коли суспільна свідомість народу 

не відповідає його антикорупційним очікуванням. Дослідження показали, що вважають 
за непотрібне повідомляти про корупцію 42% опитаних, адже 16% – переконані, що це 

нічого не змінить, а 14% бояться наслідків такого викриття (Калітенко та Масат, 2017, 
с.20). На це також звертають увагу окремі науковці і відзначають, що на сьогоднішній 
день в Україні можна констатувати невідповідність суспільної свідомості українського 

суспільства антикорупційним очікуванням цього суспільства та суттєвих вад суспільної 
антикорупційної освіченості, обізнаності (Заросило та Гладкий, 2018, с.6). Це свідчить 

про низьку соціальну активність населення, що впливає і на їх антикорупційну 
діяльність, незважаючи на те, що велика кількість громадян так чи інакше стикаються з 
проявами корупції. 

Гладкий В.В. також визначає, що вказане є досить важливим питанням, адже, 
вагому роль у процесі запобігання та протидії корупційним злочинам та 

правопорушенням, пов’язаним з корупцією, безумовно, відіграє суспільство, серед 
іншого, ті, хто володіє інформацію про факт вчинення відповідного злочину 
(правопорушення) та може повідомити про це компетентні державні органи – викривачі 

корупції. Саме тому, наголошує він, важливим є створення ефективної нормативної 
бази діяльності викривачів в Україні, а, щонайперше – закріплення у антикорупційному 

законодавстві адекватної дефініції поняття «викривач» (Гладкий, 2019, с.62). Не 
заперечуючи це, ми повинні зауважити, що не менш важливим, а в деяких випадках і 
суттєвим є переорієнтування свідомості громадян і першочерговим кроком на шляху до 

цих змін має стати саме нульова терпимість до корупції абсолютно у всіх сферах життя.  
Одним з найважливіших заходів у цьому напрямку, ми вважаємо, повинно бути 

публічне інформування населення про корупційні порушення і відповідних 
порушників. Це сприятиме розвитку правосвідомості і правової культури населення, 
формування нетерпимості громадян до будь-яких проявів корупції у різноманітних 

сферах суспільного життя. Зі свого боку, така позиція суспільства гратиме провідну 
роль в механізмі запобігання корупції і сприятиме мінімізації проявів цього 

негативного явища.  
Причинами пасивного відношення громадян до корупційних проявів, визнається 

відсутність позитивних змін в правозастосовній сфері при наявності нового та загалом 

прогресивного антикорупційного законодавства (Шостко, 2017), а також не проведення 
державою реальних та всебічних реформ, насамперед у державних інституціях, що 

призводить до розповсюдження корупційних практик (Шостко та Подільчак, 2016). З 
цього приводу науковцями висловлюється думка, що причиною такого стану речей є 
«бюрократичний підхід держави». Замість систематичного застосування 

антикорупційних норм держава дотримується звичайної бюрократичної логіки – 
створює орган для кожної проблеми (а часто й цілу низку державних установ) (Скулиш, 

2015). Тому ефективність діяльності антикорупційних органів та широке висвітлення в 
засобах масової інформації результатів такої діяльності буде сприяти активному 
включенню громадськості в процес протидії корупції. 
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Звернемося до практики країн, які мають досить вдалий досвід протидії корупції 
шляхом залучення інформаторів (викривачів). В Європейському Союзі (далі – ЄС) до 

таких країн можна віднести, наприклад, Словенію, Ірландію, Велику Британію. У цих 
та інших країнах ЄС викривачами є люди, які повідомляють про недотримання закону, 
що завдає шкоди або може завдати шкоди суспільним інтересам, якщо вони дізнаються 

про це під час своєї роботи. Науковці зауважують, що відмінністю поняття «викривач» 
в українському правовому полі і поняття «викривач» у розумінні країн Європейського 

Союзу, є широкий спектр порушень законодавства, про які може повідомити особа 
(сфера державних закупівель, фінансова діяльність, відмивання коштів та фінансування 
тероризму, споживчої безпеки, безпеки на транспорті, захист навколишнього 

природного середовища, ядерна безпека тощо) (Косиця, 2018). Така практика, ми 
вважаємо, підвищить роль викривачів не тільки у протидії корупції, але і у боротьбі з 

іншими правопорушеннями, які загрожують суспільним інтересам.  
Справедливо буде підкреслити, що в Україні розширення кола інформації, яку 

викривач міг повідомляти уповноваженим органам, передбачалась проектом Закону 

України «Про захист викривачів і розкриття інформації про шкоду або загрозу 
суспільним інтересам» № 4038а від 20 липня 2016 року. Цим Законом викривачу 

надавалося право повідомляти про: порушення прав людини; кримінальне 
правопорушення, у тому числі незакінчене; аварії, катастрофи, небезпечні природні 
явища та інші надзвичайні події, що сталися або небезпека яких реально виникла; 

харчові продукти і предмети побуту або загрозу погіршення їхньої якості, які є 
небезпечними для життя і здоров’я людини; адміністративне правопорушення, 

пов’язане з корупцією; дисциплінарний проступок, адміністративне правопорушення 
тощо (Закон України Про захист викривачів…, 2016). Але цей Законопроект був 
визнаний Комітетом Верховної Ради України з питань правової політики та правосуддя 

таким, що суперечить положенням Конституції України. Це, на нашу думку, потребує 
більш уважного розгляду і подальшого впровадження. 

Але знову повернемося до закордонної практики протидії корупції з залученням 
інформаторів. В країнах ЄС часто викривачі не захищені від звинувачень у наклепі 
(Португалія, Чехія), розкритті анонімності (Іспанія, Естонія, Литва, Аргентина, Китай), 

та негативних дій від звинувачених корупціонерів у відповідь (Польща, Словаччина, 
Нідерланди, Бразилія). Не вистачає також окремо створених національних органів 

незалежного розслідування повідомлень викривачів. У багатьох країнах поки відсутня 
політична мотивація до змін у цій сфері. Проте, це не заважало, наприклад, багатьом 
фінським підприємствам самостійно розробити внутрішні процедури захисту 

викривачів, ґрунтуючись на міжнародних стандартах (Калітенко та Масат, 2017, с.23). 
Прикладами ефективного, працюючого законодавства щодо діяльності викривачів 

у світі є, наприклад, США, в якій навіть існують спеціальні суди та громадські 
організації, що займаються розглядом інформації від викривачів, та Південна Корея.  

Так, в США Закон про наклеп дозволяє громадянам подавати позови від імені 

уряду про повернення коштів, вкрадених через договірне шахрайство. Як компенсацію 
за ризик і зусилля, інформатори можуть отримати винагороду в розмірі 15-25% від 

будь-яких вилучених коштів і штрафів. Як результат, уряд США зміг отримати як 
мінімум 35 мільярдів доларів у вигляді штрафів і вкрадених грошей з 1986 року, при 
чому з 2007 по 2012 роки, число нових випадків викриття, зареєстрованих федеральною 

поліцією, збільшилось із 482 до 1148, із них кількість позитивних рішень щодо 
інформаторів зросла з 50 до 223 випадків. Комісія з цінних паперів і бірж у 2013 році 

виплатила інформаторам понад 14 мільйонів доларів «на знак визнання їхнього внеску 
в успіх справи щодо зупинення поточного шахрайства у всіх напрямках». Взагалі, в 
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Америці є понад тисяча організацій, які надають допомогу викривачам (Калітенко та 

Масат, 2017, с.23-25). У Південній Кореї в 2002-2013 роках Комісія з цивільних прав та 
боротьби з корупцією отримала 28 тисяч 246 повідомлень про порушення. В результаті 
розкриття 220 випадків, 60,3 мільйона доларів були повернуті і 6,2 мільйона були 

виплачені інформаторам як винагороду (Тимченко і Калітенко, 2015). Ми впевнені,  що 
такий позитивний досвід потребує вивчення та широкого впровадження в систему 

протидії корупційним проявам. 
На цьому наголошує В.І. Василинчук у своєму дослідженні. Він зазначає, що в 

зарубіжних країнах усталеною законодавчою практикою є прийняття законів, які 

гарантують забезпечення захисту викривачів-інформаторів з боку держави. Крім цього, 
для здійснення такої діяльності притримуються й багато компаній та некомерційних 

організацій. Вважається, що така позиція сприяє наявності доступних каналів для 
інформаторів, захищає їх від усіх форм помсти, гарантуючи, що інформація, яку вони 
надають, може бути використана для проведення необхідних реформ у країні 

(Василинчук та Грибовський, 2014).  
О.В. Нестеренко підкреслює, що США вдалося здобути за допомогою розкриття 

1966 р. та 1978 р. сприятливе зображення викривача в суспільстві та спричинили в 
американському суспільстві неабияку реакцію, що в подальшому вплинула на 
створення Конгресом правових гарантій для інформаторів. Мова йде про справу 

офіцера поліції Нью-Йорка Ф. Серпико, який виступив із показаннями щодо випадків 
корупції, а також про загальновідомий Вотергейтський скандал (Нестеренко, 2014). 

З наведеного зрозуміло, чому на думку багатьох науковців і юристів-практиків 
інститут викривачів вважається важливим елементом механізму протидії корупції: він є 
мірою превентивного характеру не тільки в сфері запобігання і боротьби з 

корупційними явищами, а також в інших сферах діяльності владно-управлінських 
органів держави; сприятиме розвитку правосвідомості населення. Тому на сьогодні 

стоїть важливе завдання змінити ментальність суспільства в Україні щодо ставлення до 
викривачів. Ми бачимо, що інститут викривачів в Україні і у багатьох країнах світу 
знаходиться на стадії свого формування і започаткування.  

Розвиваючи інститут викривачів, також не можна обминути таке важливе 
питання, що слугує фундаментом ефективної протидії корупційним явищам, як 

механізм державного захисту інформаторів. Для того, щоб особа не боялася і була 
впевнена, що надані нею відомості будуть розглянуті, відповідні органи повинні 
належно відреагувати на таку інформацію та здійснити необхідну підтримку щодо 

захисту викривача і його близьких. Отже, необхідно усунути негативні наслідки, які 
можуть наступити для викривача після надання ним інформації. Так, О.В. Нестеренко і 

О.Ю. Шостко пропонують виділити певні заходи гарантування захисту викривача і 
його близьких, а саме: 

1) гарантування анонімності особам, які повідомляють про правопорушення;  

2) створення надійних каналів, через які викривачі можуть робити розкриття; 
3) створення спеціального досудового механізму щодо захисту прав викривачів;  

4) гарантування захисту від репресій на робочому місці;  
5) звільнення від юридичної відповідальності за розкриття інформації;  
6) встановлення права повідомляти суспільно необхідну інформацію в ЗМI, 

неурядовим організаціям, у парламентські комітети чи комісії тощо;  
7) встановлення соціальних гарантій у разі звільнення;  

8) матеріальна винагорода тощо (Нестеренко та Шостко, ред., 2016, с.6).  
В Законі України «Про запобігання корупції», викривачу надане право вибору 

щодо виду повідомлення: анонімне чи неанонімне. Слід зазначити, що інформація про 
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викривача може бути розголошена лише за його згодою. Повідомлення може бути 
письмовим або усним. Письмове повідомлення можна направити поштою, особисто до 

канцелярії, у скриньку для кореспонденції органу або на особистому прийомі, через 
веб-сайт органу, засобами електронного зв’язку. Усне повідомлення можна подавати 
через спеціальні телефонні лінії відповідного органу. Також законом передбачені інші 

засоби гарантування захисту викривача, а також заходи матеріального стимулювання 
(Закон України Про запобігання корупції, 2014).  

З позитивного, що стосується впровадження та розвитку інституту викривачів, 
слід визначити інформаційно-мобілізаційну кампанію «Викривати не соромно!», яка 
проводиться «Transparency International Україна» з метою стимулювання розвитку 

нових ідей у суспільстві, впливу на менталітет народу, просвітництва, надавання 
громадянам нових інструментів та заохочування використовувати їх. Саме для того, 

аби змінити ставлення до викривачів та переконати людей інформувати про корупційні 
злочини розпочата ця системна робота, тому що для творення реальних змін, як ми вже 
визначали, самих лише законодавчих норм замало.  

Ми бачимо, що держава та громадські об’єднання намагаються якомога зменшити 
страхи громадян бути осудженими суспільством. Можливість анонімного звернення до 

органів, уповноважених протидіяти корупції, також сприяє запобіганню корупційним 
порушенням, боротьбі з ними і протягуванню винних осіб до відповідальності.  

Висновки. Інститут викривачів є доволі ефективним елементом механізму 

запобігання корупції і призначений сформувати у населення психологічні установки 
щодо несприйняття корупції як способу вирішення проблем, довести до свідомості 

суспільства руйнівний потенціал корупційних дій для нашої держави.  
Для подальшого вдосконалення інституту викривачів в Україні можна 

сформувати основні пропозиції: 

– при реформуванні національного антикорупційного законодавства 

враховувати досвід країн з розвиненим антикорупційним законодавством; 

– в законодавстві поширити спектр порушень, про які може повідомляти 

викривач; 

– розвивати мережу компаній та некомерційних організацій, які 

гарантуватимуть забезпечення захисту викривачів-інформаторів; 

– утворити незалежний державний орган, уповноважений на здійснення 

розслідування повідомлень викривачів; 

– вдосконалити реалізацію правового регулювання механізму забезпечення 

захисту викривачів і його близьких. 
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I. Kharaberiush 

L. Samoilova 

 

THE ROLE OF THE INSTITUTE OF DETECTORS IN THE MECHANISM OF 

ANTI-CORRUPTION IN UKRAINE 

 

The article is devoted to the special significance of the institution of whistleblowers, 

which is able to influence the detection of corruption violations and identify corruption risks, 
as well as promotes the implementation of specially authorized bodies to combat corruption. 

In particular, it is substantiated that the existence of the institution of whistleblowers helps to 
reduce corruption in real social relations, because one of the elements of the mechanism of 
effective fight against corruption is a sharp public attitude to such a negative phenomenon 

that will distort all spheres of public life. Thus, the provision of information to anti-corruption 
bodies about the manifestation of corruption by both government officials and individuals and 

/ or legal entities, who are the first to commit illegal acts / omissions, will be one of the 
privileges of the state in this area. It is determined that it is necessary to take into account the 
positive experience of foreign countries on the legal regulation of the institution of 

whistleblowers. 
Therefore, in order to effectively fight corruption, the issue of guaranteeing Ukraine 

proper protection of life and health of the whistleblower and / or his relatives becomes 
relevant, which led to recommendations for such activities. 

In particular, the state should help to eliminate insecurity and fear of being convicted, 

because society's attitude to whistleblowers is more negative, and such an institution of 
exposure is young and nascent. It should be understood that the whistleblower is not a snitch, 

but an informant about the facts of corruption offenses known to him and provides such 
information to anti-corruption authorities. It is important to publicly inform the public about 
corruption violations and relevant violators, and a set of such measures should be aimed at 

different segments of society. In turn, a conscious society with an intolerance of corruption 
will help to overcome this negative phenomenon and minimize its manifestations. 

Key words: institute of whistleblowers, whistleblower, publicity, corruption, anti-
corruption mechanism, anti-corruption legislation. 
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